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ĀRTKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2018. gada 3.aprīlī

Nr.4

Ārkārtas sēde sasaukta 2018.gada 3.aprīlī plkst. 10:00 Talsu ielā 4, Tukumā.
Sēdi plkst. 10:00 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans.
Sēdi protokolē personāla vadītāja Liene Zērvēna.
Tiek nodrošināta sēdes tiešraide tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
Sēdē piedalās:
deputāti: Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa,
Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze, Agris
Zvaigzneskalns (nepiedalās Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Daiga Reča, Aivars Volfs),
- pašvaldības izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis,
Domes administrācijas darbinieki:
- Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- Finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe,
- Attīstības nodaļas vadītāja Anita Šēlunda,
- Komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis,
- Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Liepiņa-Zusāne,
- personāla vadītāja Liene Zērvēna,
- datortīklu administrators Juris Grīnfelds,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
Tiek apspriesta sēdes darba kārtība.
Domes priekšsēdētājs Ē.Lukmans informē, ka 2018. gada 28.martā izdots rīkojums Nr.45-d “Par Tukuma
novada Domes ārkārtas sēdes sasaukšanu”. Tas kopā ar lēmuma “Par grozījumiem Tukuma novada
Domes 2018.gada 22.marta lēmumā (prot.Nr.3, 7.§.) “Par Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu
un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, slēgšanu vasaras periodā” projektu
nosūtīts Tukuma novada Domes deputātiem.
Deputāte G.Roze informē klātesošos, ka 2018.gada 3.aprīlī ap plkst.00.30 e-pastā nosūtījusi iesniegumu
par papildinājumu Tukuma novada Domes 2018.gada 3.aprīļa ārkārtas Domes sēdes darba kārtībā.
Juridiskās nodaļas vadītāja L.Bičuša paskaidro, ka Domes ārkārtas sēde sasaukta atbilstīgi likumā “Par
pašvaldībām” noteiktajai kārtībai. Ar Ē.Lukmana rīkojumu noteikta sēdes darba kārtība. Likums “Par
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pašvaldībām” paredz, ka ārkārtas sēdes darba kārtību nedrīkst mainīt. Uz G.Rozes iebildumu, ka sēdes
jautājumu var papildināt trīs stundas pirms tās, paskaidro, ka deputātes G.Rozes iesniegums saņemts
Tukuma novada Domes administrācijai uzsākot darbu - 2018.gada 3.aprīlī plkst.8.00.
Deputāte G.Roze - par darba kārtības jautājuma projektu, kas nebija savlaicīgi nosūtīts izskatīšanai
2018.gada 22.marta Domes sēdē.
Domes priekšsēdētājs Ē.Lukmans – par lēmumprojektu nosūtīšanas kārtību. No Izglītības pārvaldes
saņemta papildus informācija un lēmuma “Par Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu un
izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, slēgšanu vasaras periodā” projekts.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (Arvīds Driķis, Jānis Eisaks, Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Normunds Rečs, Ludmila Reimate) pret – 6 (Reinis Duksītis, Edmunds Grīnbergs, Kaspars
Liepa, Ilvars Ozoliņš, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns), atturas – nav,
NOLEMJ: apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmu, slēgšanu vasaras periodā.
Turpinās debates:
Deputāts A.Zveigzneskalns jautā, kāds normatīvais akts nosaka iespēju mainīt jau pieņemtu domes
lēmumu.
Domes priekšsēdētājs Ē.Lukmans: likums “Par pašvaldībām” un pašvaldības nolikums. Veikt tehniskus
precizējumus, konsultējoties ar visiem deputātiem.
Deputāte G.Roze par domes lēmuma stāšanos spēkā – pēc lēmuma pieņemšanas vai protokola
parakstīšanas.
Domes priekšsēdētājs Ē.Lukmans – pēc lēmuma pieņemšanas vai lēmumā ierakstītajā laikā. Sēdes
protokolu jāparaksta piecu dienu laikā.
Tiek apspriests lēmuma projekts.
1.§.
Par Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu
un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmu, slēgšanu vasaras periodā
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Normunds Rečs, Agris Zvaigzneskalns, Guna Roze,
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Dace
Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Normunds Rečs, Ludmila
Reimate, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas - nav,
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NOLEMJ: lēmumu “Par Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu, slēgšanu vasaras periodā” pieņemt (lēmums pievienots).
Tukuma novada Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst.10:20.

Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

Protokolēja
personāla vadītāja

L.Zērvēna

Protokols parakstīts 04.04.2018.
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NORAKSTS

LĒMUMS
Tukumā
2018. gada 3.aprīlī

prot.Nr.4, 1.§.

Par Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu
un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmu, slēgšanu vasaras periodā
Katru gadu jūlija mēnesī Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādes kopumā apmeklē neliels
skaits (apmēram 120) izglītojamie. Līdz ar to Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) jau
kopš 2013.gada jūlija mēnesī nodrošina atsevišķu pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, pārējās izglītības
iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, uz šo laiku slēdzot. Tas dod iespēju izglītības
iestādēs veikt plānotos remonta darbus, kurus saskaņā ar Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu
Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu” 55. punktu /Bērnu klātbūtnē aizliegts veikt telpu dezinfekciju,
dezinsekciju un deratizāciju, kā arī telpu remontdarbus./ ir sarežģīti vai pat neiespējami veikt laikā, kad
izglītības iestādē atrodas izglītojamie. Izglītības iestāžu slēgšana ļauj izglītības iestāžu vadītājiem
organizēt pedagogu atvaļinājumu laiku, netraucējot izglītības procesa īstenošanu, jo saskaņā ar Izglītības
likuma 52.panta pirmās daļas 2.punktu /Pedagogam ir tiesības [..]saņemt valsts garantētu apmaksātu
ikgadējo astoņu nedēļu atvaļinājumu/ pedagogiem tiek dota iespēja saņemt astoņu nedēļu atvaļinājumu.
Bez tam Kohēzijas fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa"” Nr. SAM
4.2.2.0/17/I/103 (turpmāk – Projekts) ietvaros 2018. gada vasarā ir paredzēts uzsākt Tukuma pirmsskolas
izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkas Kurzemes ielā 5, Tukumā (turpmāk – PII “Pasaciņa” ēka),
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu,
ventilācijas, elektroapgādes, vājstrāvas tīklu pārbūves, labiekārtošanas un iekštelpu atjaunošanas darbus,
kā arī paralēli Projekta ietvaros veicamo darbu īstenošanai tiek plānota arī PII “Pasaciņa” ēkas piebūves
celtniecība ar ne mazāk kā 58 jaunām pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo vietām un teritorijas
labiekārtošana (turpmāk – remontdarbi).
Lai pašvaldība varētu nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Tukuma novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju turpināt iegūt pirmsskolas izglītību, kā arī pašvaldības
budžeta līdzekļu ekonomiskas izlietošanas nolūkā un sakarā ar plānotajiem remontdarbiem PII
“Pasaciņa” ēkā, ir nepieciešams noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu un iestāžu, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmas, darbību 2018.gada vasaras mēnešos.
Pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu,
darbinieku atvaļinājumu laikā, budžeta līdzekļu ekonomijas nolūkā un sakarā ar plānotajiem
remontdarbiem PII “Pasaciņa” ēkā, pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, 21.panta otro daļu:
1. no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 30. jūnijam slēgt Tukuma pirmsskolas izglītības iestādi
„Pepija” un Tukuma pirmsskolas izglītības iestādi “Lotte”, šajā punktā minēto pirmsskolas izglītības
iestāžu izglītojamajiem nodrošinot iespēju apmeklēt Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Karlsons”,
“Vālodzīte” vai “Taurenītis”,
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2. no 2018. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. jūlijam slēgt:
2.1. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādi „Vālodzīte”;
2.2. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādi “Taurenītis”;
2.3. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādi „Karlsons”;
2.4. Tukuma 3.pamatskolas grupas pirmsskolas vecuma bērniem;
2.5. Pūres pirmsskolas izglītības iestādi „Zemenīte”;
2.6. Irlavas pirmsskolas izglītības iestādi „Cīrulītis” un pirmsskolas grupas Lestenē;
2.7. Slampes pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte”;
2.8. Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles grupas pirmsskolas vecuma bērniem;
2.9. Džūkstes pamatskolas grupas pirmsskolas vecuma bērniem;
2.10. Sēmes sākumskolas grupas pirmsskolas vecuma bērniem;
2.11. Tumes vidusskolas grupas pirmsskolas vecuma bērniem;
2.12. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa”, ja Kohēzijas fonda projekta
“Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa"” Nr. SAM 4.2.2.0/17/I/103 ietvaros plānotie Tukuma
pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkas Kurzemes ielā 5, Tukumā, energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi, remonta un pārbūves darbi netiek uzsākti līdz 2018.gada 1.jūlijam.
3. Noteikt, ka Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” 2018.gada jūnijā un augustā
turpina nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumu Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”
reģistrētajiem izglītojamajiem līdz brīdim, kamēr tiek uzsākti Kohēzijas fonda projekta
“Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa"” Nr. SAM 4.2.2.0/17/I/103 ietvaros plānotie Tukuma
pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkas Kurzemes ielā 5, Tukumā, energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi, remonta un pārbūves darbi (turpmāk – būvdarbi). Lai pēc iespējas savlaicīgi
informētu Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” izglītojamo vecākus un darbiniekus, uzdot
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram M. Rudaus-Rudovskim pēc būvdarbu līguma noslēgšanas
nekavējoties izdot rīkojumu par Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” darba režīma maiņu
atbilstoši šā lēmuma 4.punktam.
4. Gadījumā, ja Kohēzijas fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa"”
Nr. SAM 4.2.2.0/17/I/103 ietvaros plānotie Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkas
Kurzemes ielā 5, Tukumā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, remonta un pārbūves darbi tiek
uzsākti 2018.gada jūnijā, tad Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” izglītojamajiem tiek
nodrošināta iespēja:
4.1. no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 30. jūnijam apmeklēt Tukuma pirmsskolas izglītības
iestādes “Karlsons”, “Vālodzīte” vai “Taurenītis”;
4.2. no 2018. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. jūlijam apmeklēt Tukuma pirmsskolas izglītības
iestādes “Pepija” vai “Lotte”;
4.3. no 2018. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. augustam apmeklēt Tukuma pirmsskolas
izglītības iestādes “Karlsons”, “Vālodzīte”, “Taurenītis”, “Pepija” vai “Lotte”.
5. No 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 28. augustam slēgt Pūres pamatskolas grupu
pirmsskolas vecuma bērniem.
6. Noteikt, ka šā lēmuma 2.punktā minēto izglītības iestāžu slēgšanas periodā (no 2018. gada
1. jūlija līdz 31. jūlijam) izglītojamie, kuru dzīvesvieta deklarēta Tukuma novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji līdz 2018. gada 15. maijam lēmuma
2. punktā minēto izglītības iestāžu vadītājiem rakstiski izteikuši vēlmi izglītības iestāžu slēgšanas periodā
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apmeklēt izglītības iestādi, tiks uzņemti Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē „Pepija” un Tukuma
pirmsskolas izglītības iestādē “Lotte”.
7. Uzdot šā lēmuma 1. un 2. punktā minēto izglītības iestāžu vadītājiem līdz 2018. gada 13. aprīlim
ar šo lēmumu iepazīstināt izglītojamo vecākus vai likumiskos pārstāvjus un līdz 2018. gada 15. maijam
rakstiski informēt Tukuma novada Izglītības pārvaldi un šā lēmuma 1. un 6.punktā minētās attiecīgajā
mēnesī atvērtās pirmsskolas izglītības iestādes par tiem izglītojamajiem, kuru vecāki vai likumiskie
pārstāvji rakstiski ir izteikuši vēlmi izglītības iestāžu slēgšanas periodā apmeklēt attiecīgo atvērto
pirmsskolas izglītības iestādi.
8. Atcelt Tukuma novada Domes 2018. gada 22. marta lēmumu “Par Tukuma novada pirmsskolas
izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, slēgšanu vasaras
periodā” (prot.Nr.3, 7.§.).

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Juridiskās nodaļas vadītāja
04.04.2018.

Ē.Lukmans

L.Bičuša
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PROJEKTS
LĒMUMS
Tukumā
2018.gada 3.aprīlī

prot. Nr…., …..§.

Par deputātes Gunas Rozes pieprasījumiem
2018.gada 5. februārī deputāte Guna Roze sūtīja Tukuma novada Domes administrācijai e-pastu
“deputāta pieprasījums” ar lūgumu saņemt Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 10.janvāra
sēdes audioierakstu, kā arī atsevišķu 2018.g. Tukuma novada kultūras pasākumu scenārijus un tāmi. Pēc
domes pr-ja Ē. Lukmana jautājuma, vai tas uzskatāms par deputāta pieprasījumu, G.Roze atbildēja
apstiprinoši (e-sarakste pielikumā). Deputāta pieprasījums netika iekļauts kārtējā Domes sēdē, kā to
paredz saistošie noteikumi.
2018.gada 8.martā G.Roze elektroniski nosūtīja atkārtotu pieprasījumu iepazīties ar Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2018.gada 10.janvāra sēdes audioierakstu un protokola kopiju, kā arī Sociālo
un veselības jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta sēdes audioierakstu ar mērķi “lai sēdēs pieņemtos
lēmumus un ierosinājumus salīdzinātu ar sēžu protokolos fiksētajiem”. Šoreiz pieprasījums reģistrēts ar
Nr.1459 un kā papildinājums iekļauts izskatīšanai 22.marta domes sēdes dienas kārtībā:
IZRAKSTS
(…) Tukuma novada Domē 2018.gada 8.martā saņemts pašvaldības deputātes Gunas Rozes epasts (reģ.Nr.1459) ar pieprasījumu nosūtīt elektroniski Izglītības, kultūras un sporta komitejas
2018.gada 10.janvāra sēdes audioierakstu un protokola kopiju, kā arī Sociālo un veselības jautājumu
komitejas 2018.gada 7.marta sēdes audioierakstu ar mērķi “lai sēdēs pieņemtos lēmumus un
ierosinājumus salīdzinātu ar sēžu protokolos fiksētajiem”.
Likumā “Par pašvaldībām” V nodaļas 56.panta piektajā daļā attiecībā uz komitejas sēžu
protokolēšanu ir nosacījums “Komiteju sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komitejas
priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi”. Tukuma novada Domes 2013.gada 22.augusta
saistošo noteikumu Nr. 21“Tukuma novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Nolikums) 53. punkts
nosaka “Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes, un sastāda sēdes darba
kārtību. Komiteju sēžu procedūrai piemēro iespējamos Nolikuma 7.nodaļas noteikumus (Domes darba
reglaments). Komitejas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi”, bet 113.punkts paredz
“Deputātiem ir tiesības iepazīties ar Domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes izteikt
pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar prasīt izdarīt
protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir tiesības prasīt protokola apstiprināšanu
nākamajā Domes kārtējā sēdē”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 37.pantu protokolā ieraksta:
1) kur, kurā gadā, mēnesī, dienā un stundā sēde sasaukta, īpaši norāda, ja tā ir ārkārtas sēde;
2) kad sēdi atklāj un slēdz;
3) sēdes darba kārtību;
4) sēdes vadītāja un pašvaldības administrācijas darbinieka — sēdes protokolētāja vārdu un
uzvārdu;
5) sēdē piedalījušos un klāt neesošo deputātu vārdu un uzvārdu;
6) sēdē klāt neesošo deputātu neierašanās iemeslu;
7) to personu vārdu un uzvārdu, kurām sēdē dots vārds;
8) iesniegtos priekšlikumus, pieprasījumus, kā arī sēdes vadītāja rīkojumus;
9) pieņemtos lēmumus, norādot, ar cik balsīm lēmums pieņemts;
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10) kuri deputāti balsojuši par, kuri pret attiecīgo lēmumu un kuri atturējušies no balsošanas;
11) to deputātu vārdu un uzvārdu, kuri, pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā" paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nav piedalījušies
attiecīgā lēmuma pieņemšanā. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un pašvaldības administrācijas
darbinieks — sēdes protokolētājs. Protokolu paraksta ne vēlāk kā piektajā darbdienā pēc sēdes, norādot
parakstīšanas datumu.
Visi labojumi Domes/komiteju lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas
sākumam un, ja iespējams, tiem jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām.
Iesniegtajiem Domes/komiteju lēmuma projekta labojumiem jābūt pašrocīgi parakstītiem. Sēdes vadītājs
var izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem. Deputātiem ir tiesības iepazīties
ar Domes/komitejas sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes izteikt pretenzijas par to. Ja šo
piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar prasīt izdarīt protokolā labojumus.
Saskaņā ar Nolikuma 119.punktu: “Domes sēdēs pieņemtie lēmumi (izņemot, ja tie satur informāciju, kas
nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem) ir brīvi pieejami ikvienam attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotājam, kā arī iestādēm un komercsabiedrībām. Pēc Domes protokola parakstīšanas
protokolu ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē: www.tukums.lv”
Atbilstoši Nolikumam par Domes/komiteju organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu atbild
Domes administrācija. Komiteju sēžu audioieraksti nav publicējami un tiem nav juridiska statusa
atšķirībā no Domes sēdēm (likums “Par pašvaldībām” 37.pants pirmā daļa “…Domes sēdes ieraksta
audioformātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā internetā”). Tehnisko līdzekļu izmantošana
tikai palīdz un atvieglo pašvaldības veiktās funkcijas (administrācijas darbu), t.sk. – nepieciešamības
gadījumā precizējot un konkretizējot komiteju protokolus, sagatavojot informāciju pašvaldības
bezmaksas informatīvajam izdevumam “Tukuma Laiks” un oficiālajai interneta vietnei.
Elektronisko dokumentu apriti Domē paredz Nolikuma 60.punkts, kas nosaka ka “Domes lēmumu
projekti jāiesniedz elektroniskā veidā un tajos jābūt norādītam, kas un kad šos lēmuma projektus ir
gatavojis un saskaņojis, kādās institūcijās projekts izskatīts, no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma
izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu un kad
projektu vēlams izskatīt Domes sēdē”. Savukārt Nolikuma 66.pants nosaka kādi dokumenti deputātiem
tiek nosūtīti elektroniski: “Domes lēmumu projekti, atzinumi par tiem, izziņas materiāli, deputātu un
pastāvīgo komiteju iesniegumi, priekšlikumi un jautājumi tiek nosūtīti elektroniski Domes deputātiem uz
viņu oficiālajām Domes e-pasta adresēm ar Domes Administratīvās nodaļas vadītāju saskaņotā kārtībā
ne vēlāk kā trīs dienas pirms Domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms Domes ārkārtas
sēdes.”
Valsts pārvalde iekārtas likuma 1.pants nosaka, ka pašvaldība ir publiska persona, kas darbojas
saskaņā ar publisko tiesību principiem (“atļauts ir tikai tas, kas ir noteikts ar tiesību normu”). Pašvaldības
deputāts ir publiskas personas valsts amatpersona, kam realizējot savas pilnvaras ir saistošs minētais
publisko tiesību princips.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 9.panta pirmās daļas
4.punkts paredz deputāta tiesības “iepazīties ar valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī pašvaldības
kapitālsabiedrību dokumentāciju, kas skar attiecīgās pašvaldības intereses, ja tas ar likumu nav
aizliegts”, arī Nolikuma 48.punkts paredz, ka Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem ir tiesības
iepazīties ar pašvaldības administrācijas nodaļu, iestāžu un kapitālsabiedrību dokumentāciju un saņemt
no Domes amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos dokumentus un
paskaidrojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu “apstiprināt
pašvaldības nolikumu”, otro daļu „Domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem” un
saistošo noteikumu “Tukuma novada pašvaldības nolikums” 113.punktu:
1. noraidīt deputātes Gunas Rozes pieprasījumu;
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2. uzdot Administratīvajai nodaļai mēneša laikā apkopot priekšlikumus un gatavot izskatīšanai
maija komiteju sēdēs grozījumus saistošajos noteikumos “Tukuma novada pašvaldības nolikums”.
_____________________
Sagatavoja un iesniedza izskatīšanai Domes priekšsēdētājs Ē.Lukmans

Deputātes Gunas Rozes pieprasījumu izskatīšanas procedūrā pārkāpts virkne normatīvo aktu:
1) 5.februāra deputāta pieprasījums bija jāizskata kārtējā, tātad 22.februāra domes sēdē, taču:
- pieprasījums netika reģistrēts;
- ar prasītajiem dokumentiem G.Rozei iepazīties tika liegts (sk. Ē.Lukmana atbildi pielikumā);
- februāra domes sēdes darba kārtībā jautājums nebija iekļauts.
2) Otrais deputātes pieprasījums kā papildinājums (Projekts “Par Gunas Rozes pieprasījumu”) tika
iekļauts 22.marta Domes sēdes dienas kārtībā, par ko deputāti saņēma informāciju dažas stundas pirms
sēdes. Šai gadījumā pārkāpts likuma “Par pašvaldībām” 30. pants un Tukuma pašvaldības Nolikuma 66.
punkts “Domes lēmumu projektiem, atzinumiem par tiem un izziņas materiāliem jābūt pieejamiem visiem
domes deputātiem ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms
ārkārtas sēdes.” (pielikumā e-pasts par sēdes papildinājumu). Tātad 22.marta sēdē jautājumu
nevajadzēja skatīt.
3) G.Roze 22.marta sēdes laikā rosināja mainīt darba kārtību (DK) un savu jautājumu no pēdējā (Nr. 32)
pārcelt uz Nr. 25, pamatojoties uz to, ka jautājumi Nr. 25–31 nav publicējami, tātad sēdes tiešraide notiks
bez skaņas, un šī iemesla dēļ tiešraides vērotāji iespējams būs pārtraukuši sekot sēdes gaitai. Priekšlikums
mainīt darba kārtību tika noraidīts bez balsojuma. Ē.Lukmans noraidījumu pamatoja ar to, ka DK nevar
mainīt pēc tam, kad par to jau ir nobalsots. Tādējādi pārkāpts likuma “Par pašvaldībām” 32. pants, kas
neatrunā, kurā brīdī var mainīt dienas kārtību. “Apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā
darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu. Ārkārtas sēdes darba kārtību
dome nedrīkst grozīt.”
4) Arī sēdes audio ieraksts uzskatāms par dokumentu. Atbilstoši Latviešu literārās valodas vārdnīcai (1.–
8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996) vārda „dokuments” definīcija ir “dokuments ir tas, kas satur informāciju”.
5) Neiztur kritiku Ē.Lukmana iebildumi, ka komiteju sēžu audio ieraksti nav oficiāli (citēts no
lēmumprojekta) “nav juridiska statusa”. Tos regulāri veic administrācijas darbinieki ar pašvaldības
tehniku, tātad nevis privātām, bet domes vajadzībām, lai dokumentētu sēdes.
6) Deputāte G.Roze nevienā no abiem pieprasījumiem nav izteikusi vēlmi labot vai apstrīdēt protokolu
(kā uzsver Ē.Lukmana sagatavotais lēmumprojekts). Deputāte vēlas iepazīties ar dokumentu tāpat kā ar
jebkuru citu domes dokumentu, kuru saturošo lēmumu vairs nevar mainīt. Tātad nav attiecināms punkts
par 5 dienām, kuru laikā protokolā var izdarīt labojumus.
7) Uz šiem ierakstiem nekādi nevar būt attiecināms arī ierobežotas pieejamības statuss. Jo vairāk tāpēc,
ka G.Roze vēlējās noklausīties sēžu ierakstus, kurās pati piedalījās.
8) 22. marta sēdē tika skatīts tikai atkārtotā pieprasījuma saturs, bet ne 5.februārī iesniegtais, kam arī ir
juridisks statuss, un kas, pārkāpjot likuma “Par pašvaldībām”, netika izskatīts kārtējā – februāra – domes
sēdē.
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9) Deputāte nesaņēma ne vien 10.janvāra IKS sēdes audio ierakstu, bet arī prasīto protokola kopiju, kā
arī 7.marta Sociālās komitejas audio ierakstu un protokola kopiju, ko pieprasīja jau nākamajā dienā pēc
sēdes, tātad to vēl varēja apstrīdēt. Šajā gadījumā pārkāptas "Republikas pilsētas domes un novada domes
deputāta statusa likuma" 9. panta pirmās daļas 4. punkta, kā arī Likuma "Par pašvaldībām" 58. Panta
otrās daļas prasības un Tukuma novada pašvaldības Nolikuma 48. un 114. punkta prasības.
10) Ē.Lukmana nolasītais lēmumprojekts (sk. sēdes video) atšķirībā no drukātā bija nekorekts, jo
pretrunīgs: “Noraidīt deputātes G.Rozes pieprasījumu UN uzdot administratīvajai nodaļai mēneša laikā
apkopot priekšlikums par SN grozījumiem”. Nolasītā lēmumprojekta otra daļa neattiecas uz deputāta
pieprasījumu. Saskaņā ar drukāto lēmumprojektu, bija jābalso par katru punktu atsevišķi. Nekorektā
formulējuma dēļ vairāki deputāti nespēja pieņemt pareizo lēmumu par savu balsojumu.
11) Deputāte G.Roze 5.februāra e-pastā administrācijas darbiniekiem izteica vēlēšanos iepazīties ar
Tukumā plānoto 2018. gada valstiska mēroga kultūras pasākumu (I.Ziedoņa jubilejas pasākumi; Baltā
galdauta svētki; Z.Meierovica pieminekļa tapšana un atklāšana) provizoriskajiem scenārijiem un tāmēm.
Priekšsēdētājs atbildē norādīja: tā kā G.Roze 2018.g. budžeta balsojumā atturējās, tātad ir noņēmusi no
sevis atbildību, kā arī norāda, ka tā ir Valsts kontroles kompetence. Šajā gadījumā kavētas "Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma" 9. Panta pirmās daļas 4. punktā noteiktās
tiesības un 10.panta 1.punktā noteiktais pienākums, kā arī nav ievērotas Tukuma novada pašvaldības
Nolikuma 45.3, 45.4 un 48.punkta prasības.
Ņemot vērā visu augšminēto:
1. Apmierināt deputātes Gunas Rozes pieprasījumus un izsniegt:
- 2018.gadā plānoto kultūras pasākumu: 1) I.Ziedoņa jubilejas pasākumi; 2) Baltā galdauta
svētki; 3) Z.Meierovica pieminekļa tapšana un atklāšana izvērstas programmas, scenārijus un
tāmes.
- 2018.g. 10. janvāra IKS un 7.marta sociālās komitejas sēžu audio ierakstus un protokola kopijas.
2. Uzdot Administratīvajai nodaļai mēneša laikā apkopot priekšlikumus un gatavot izskatīšanai maija
komiteju sēdēs grozījumus saistošajos noteikumos “Tukuma novada pašvaldības nolikums”.
Nosūtīt:
- G.Roze
- Administratīvā nodaļa

_____________________
Sagatavoja frakcija “TRĪS partiju apvienība”, iesniedza izskatīšanai deputāte Guna Roze
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